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H. G.

LM det Navil

hristtern.
ig er forekommet/ hos een og anden afvore nyere Skriben- 
tere/ en Beffyldning imod vores gode Historie^Skriver, 
fordum Rigens Canceller Arrild Hvitfeld, at hand haver 
kaldet Kong Christian II. ikke med sit rette Navn, men, 

saafom til Forkleinelse, stcedse Christiern, eller Kong Christen. Der 
meenes/ athand har giort dette afOndffab, og beviist derudi en ftor 
Uforftand, sig felv hi ftorre Spot. Haver nu saadan Critique kun
det falde paa denne store og velfortjente Mand, som hand vel aldrig i 
sin Tud havde formodet, hvor meget mere paa mig/ derudi minnyeli- 
gen ovlcefte Afhandling haver i denne Post giort ligedan/ og ikke kaldet 
Hoystbemeldte Konge nogen eneste gang, uden med det Navn Chrr- 
stiern? Jeg beder derfor, at det maae vcrre mig tilladt/ en liden Und- 
ffyldningatgioreforos begge; haabende, at kunde blive saa lykkelig, 
at forekomme sligt Præjudicium hos dennem/ som lasse diste Blade, og 
som ere saa billige, ey at finde sig fornarmede ved at paamindes om de
res urigtige Mistankcr, og deres Vildfarelser. Langt fra ellers, at 
jeg vil laste nogen, eller regne dennem til allermindste Feyl, der give 
Hoybemeldte Konge det Navn Christian, (som jeg og vel felv kalder 

- ham oftest i daglig Tale,) efterdi deter og reent og aldeles det samme 
Navn som Cyrrstrern. Ja jeg vil end heller rkke undskylde Arrild 
Hvitfeld i alting, men meget mere tilstaae, at hand selv haver givet 
Lcylighed nok til den omtalte Beffyldning. Hand haver med en bcsyn- 
derlig Metcmksomhed draget sig denne Tort paa Halsen, i det hand udi 
Fortalen eller Dedicatione» til samme Konges Historie haver sagt disse 
Ord: "Allernaadigste Herre ogudvalde Konning, dette haver jeg saa 
"kortelig villet fortælle om Kong Christens Regimente, hvilken vore 
"Danffe ikke haver vårdiget med det Navn Christian, som hand ikke 
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"havde forstyldet." Slig Anmærkning kunde den brave Mand vel 
have sparet, og ladet den vcere ustreven; thi den duer, sandt at sige, ey 
det ringefte. Forst er Christen ligesaa godt et Navn som Lhristian, 
og paa deres Kraft og Betydning kand i ald Verden ikke vcrre Forsticrl 
uden for saavidt, at dette sidste er rettere, i Henseende til Ordets Oprin
delse og efter det Grcrkiste og Latinste Sprog; wendet andet er efter 
vore Nordiste Folkes crldgamle Udtale, der i Steden for Christian 
haver sagt Christian / og Chrisirarn. Og derncrst er det en pur 
Daarlighed/ afFolkes Navne at giore mindste Slutning til deres Dy
der, Laster eller andre Egenstabér; ligesom at en Pave, fordi hand 
kalder sig Bonifatius eller Pius, stulde derfor verre/ som Navnet lin
der. Den gmnUScaliger har om denne Materie en artig Discurs, i 
hñNs 266. Exercitatione imod Cardanum. MkN/ Ñt komme NU til SñgkN/ 
da er mm Raison/ hvorfor jeg ikke ncevner Hoybemeldte Konge med 
det Navn Christian/ allene denne, at jeg mener det mand bor kalde 
Folk saaledes som de selv ville hede/ og som de have kaldet og strevek sig 
selv deres hele Livs Tiid. Den Konge, vi nu omtaler, er jeg vis paa 
at have vcrret dobt Lhristiern/ og ikke Christian. Thi hvorfor stul
de hand ellers strevet sig Lhristrern/ saa lcrnge han var til i Verden? 
Og hvo giver os Forlov til at dobe Folk om? Med sit eget Navn har 
enhver Magt til ar handle og stifte/ som hand finder selv for got. Ikke 
har jeg seer dm Dobe-Bog/ som kunde vidne om Kong Christierns ll. 
Navn, den Tiid det blev ham forst givet. Men jeg har seek hans egen 
Haand ogUnderstrift under et stort Antal Breve ogPapirer, hvor hand 
aldrig har strevet sig anderledes/ end Lhristiern. Og jeg tor vedde 
med hvem det stal vcere, om alt hvad jeg eyer/ at der stal aldrig findes 
noget Beviis paa/ det hand har selv kaldet eller strevet sig Christian/ 
i Danst eller Latine. Hans samtlige Mynter/ saa mange som endnu 
ere bleven seete, og alle hans Sigiller, have jo ikke andet Nav»/ end 
Chriftiernus. Det er altsaa ikke Hvitfeld/ jeg deri folger/ ikke Joannes 
Svaningius, ikke nogen Svenst eller anden fremmed HiftorioSkriver; 
men det er Hoybemeldte Herre selv/ som jeg holder for at bor kaldes/ 
som hand selv vilde vcrre ncevnt. Alle Kcryser Carls og Kong Ferdi- 
nandi/ hans tvende Svogres/ saavelsom andre Kongers og Fyrsters/ 
hans egen Dronnings, hans Frue Sosters Churfyrstindens af Bran
denborg/ og hver ems afHans Majestcrts Tieneres/ Raads og Under- 
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saatters Skrivelser, bruge ey heller andet Navn til hannem. Saa var 
og intet andet bleven brugt til hans Hoylovlige Hr- Far-Fader Kong 
Christiern/. siden hand blev Konge i disse Riger/ og efter ham var jo 
Long Christiern //. bleven opncrvnt.

Mand vil nusporge, hvorafdette Navn er kommet/ og hvorfore 
disse tvende Konger/ Chriftiernusi. og Chtiftiernusli. ikke ere bleven 
kaldedeideresTiid Christian, lige saavel som Kong Chtiftian III. og 
hans Efterfolgere? Paa dette sidste er heel leer at svare, nemlig om 
jtongChriftian ill. Hand var ikke debt Christiern, og kaldte eller skrev 
sig det ey heller nogen Tud. Mand finder virkelige« fremmede/ Ira- 
låste og andre NationersHistorie Skrivere, der strive ham Chriftier- 
num in. ligesom ogsaa chriftiemum IV. meenende maastek/ at den 
ene Konges Navn i Danmark stulde ey anderledes strives, end den an
dens. Men fligt er en Vildfarelse, og en Vane de ere komne i, fra vore 
tvende Konger Christierners Tider. Ingen har imidlertid af Fremme
de diftingueret disse tvende Navne tydeliger/ end Famianus Strada, i 
fine Historiers forste Bog, ad an. 1559. ’’Obiere Chriftianus Rex Daniæ, 
”& Daniæ itidem Rex Chriftiernus, non piures viginti quatuor die- 
”bus Chriftiano fu,perfles.” Til det forste veed jeg ingen anden Aarsag 
at give, end at Christians Navn har i gamle Tider verret hos os Dan
ste gandste ubrugeligt/ saavelsom og i Sverrige/ til et Nomen pro
prium. Derimod var Lhrlstiarn, Christiern, Christern, og Chri
sten, i Brug/ og efter vores Nordiste Mund-Art, fra de forste Chri
stendommens Tider af. Mand finder det hos Svenonem Aggonis, hos 
Saxonem Grammaticum, og i Witherlags Retten. Sveno Aggonis 
har meget om benChriftierno, der var hans egen Farfader/ (pag. uo. 
og w.feq) og samme Mand er det/ som Saxo omtaler i sin 14. Bog/ 
udi Kong Nicolai Historie/ hvor hand kalder ham Chriftiemum, splen- 
didiflimo inter Jutos loco natum (pag. 243.) det er, "fod af en gandste 
’’fornemme Slergt i Jylland." Hand hedde Christiern Svenden/ 
og hans Fader var Svend Trundsson, een af de mergligste og myndig
ste Adelsmernd i Danmarkcs Rige, under Kong Svend Estridssons og 
hans Gönners Regieringer. Denne Svend Trundssons Sonner vare 
Adser, den forste Erke-Bistop i Lund, Svend Bistop i Viborg, Ebbe, 
Aage, og den benervnte Christiern, alle tre Krigs-Hovedsmcrnd. Alt-
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saa see vi, at Navnet Christiern haver vcrret hos os i det ellevte hundret 
Aar/ ncrften 700. Aar fra nu atregüe, og 400. Aar forend vores for
ste Kong Christiern antog det. I det gamle Exemplar af Witherlags- 
Retten strives samme Mand, Lyristteem. Vel staaer der i Bistop 
Abíaions Testamente ncevnet en Chriftianus Cocus ; menDoct.Sper- 
lings Exemplar var en flet Copie, og ey meget gammel: og er jeg vis 
paa/ at der har staaet Criitiarnus i Originalen. Saaledes harjegflin- 
detiBreveafXiii.Seculo, Criitiarnus Kupe, og strax ved samme Ti« 
fcet Criitiarnus Epifcopus Ripenfis. (Ncevnevil jeg vel her, men dog 
intet videre båtte mig med den urimelige Fabel, som Jo. Caramuel 
a Lobkowitz har indfort i sit Skrift/ som hand udgav til Antwerpen 
1639. til fol. under denne Titel : Philippus Prudens Caroli V. Imp.fil. Lufita- 
niæ&c. legitimus Rexdemonflratus, nemlig om en Gravstrift, der stillde 
verret funden i Caftillien af SeculoXlll. med diste Ord : Lianora Alfonii 
III. Lu fif. R. filia, Jani Daciæ R. Conjux, ChriilerniR. mater. Thi 
foruden at ingen nu om Dage hverken i eller uden for Danmark er faa 
stor ignorant i Historier/ at hand to seer det er en grov Munke-Digt, saa 
haves herom en udforlig Discours fif Vito Beringio, udgivet i Refenii 
Notis ad Jus Aulicum ant. Danicum,pag. TtD.fiqfi) SidtN finder MgNd l 
alle Seculis, hos os og hos de Svenste/ mange afdet Navn Lhxistlexn; 
endstiom jcg tilstaaer, at samme langt fra ikke har vceret faa gemeent i 
gamle Tider, som Jens, Niels, Peder og Anders: ligesom endogsaa 
ide gamle Seculis, eller i Medio Ævo, findes vel attestais i Europa 
nogle med nomine proprio Chrifiiano, men dog overmaade faae, imod 
andre Navne at regne. Mand haver hos os i Seculo xi V. Christiern 
Booson, Landsdommer i Viborg/ Christiern Aughisson/ Christiern 
Wagnsson/ Hr. Christiern Niclcesson, Christiern Holck/ Hr. Chri
stiern Wendclboe/ og siere. 3 Seculo XV. Hr. Christiern Kaas og 
Christiern Friis, Riddere, Christiern Munch Christiern Hemmings- 
son, Dom-Provst i Rostilde/ Christiern Krabbe, Christiern Skram, 
Christiern Frellcvson, og mange andre, forend Kong Christiern I. no
gentid kom til Danmark. De Svenste strive det ogsaa Lhnster, for
uden i og n ; og saaledes har Len Svenste Rigs Raad Christer Bonde, 
i Kong Carl Gustavs Tiid, strevctsig. Hos de Tydste er Navnet ble
ven strevet/ nnLxrstan, nu Kerstan, nu àsten/eller Kerften, 
saa og fristen. I Necrologio Fuldenfi, ved det Aar 871' nervnes
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Grillan Comes, (Set Leibnitíi Sem Brunft. Tom. III.pag. 762.} KEystr 
Maximilian! !♦ Marstalk Anno 1495. Var Hr. Kerftan V0N Honstein, 
Ritter. Iblant Meckelborgist Adel Anno 1505. opregnes Kristen von 
Halverstat/ Kristen von Dietten re.

Det er da vel saaledes steet, den Tiid Kong Christian L af Hoy- 
lovlig Ihukommelse kom her ind i Danmark/ og blev en vcrldig Konge 
over disse Nordiste Riger/ haver denne Herre/ som lagde scrrdeles Vind 
paa sine Undersaatters Yndest og Kicrrlighed, endogså« vildet behage 
dennem i dette, og kalde sig, ikke Kersten, eller Karsten / som hand 
havde heddet hiemme/ men, saaledes som her i Norden var brugeligt, 
Christiern, og t Satine Chriftiernus. Tilforne finder mand ham kal
det/ efter den Westphaliste Mund Art/ Karsten/ og paa Latine eftri- 
itianus. Saaledes i den Revers, som hand udgav strap efter sin Udvcrl- 
lelst/ og forend han blev hyldet/ Aar 1448. U)lr Karsten von GOt- 
tes Gnaden, Greve tho Oldenborch und Delmenhorst rc. Og 
siden i samme Brev: Wi Greve Carsten erbenömt. Og udi Her
tug Adolffs Revers/ afsammeAar, til Bistopen af Rostilde/ forend 
Hoystbemeldte Konges Udvcellelft: Unst lene Suster Sone Jun
cker Lersten Greve tho Oldenborg rc. Men, siden hand blev Kon
ge, strev hand sig stcrdse Christiern, ja udi alle Danste og Latinste 
Breve, som bevises med nogle hundrede endnu i denne Dag. Derfore 
have og alle Jtalicenste lriftoriLi, som tale om hans Romerste R?yse, 
Annales Bononienfes, Hiftoria Senenfis, Auguftinus Dathus i sin Ora
tion, Bartholomæus Dulcinus, Annales Gremonenfes, Odoricus 
Raynaldus, Spondanus, Bzovius, Ciaceonius og Viétorellus de Vi
tis Pontificum, Lucas Waddingus ex Diario Sixti PP. IV. 0g siere, 
kaldet ham ikke anderledes , end chriftiemum. Og udi det Fryde- 
Skriig, som steede hannem til LEre i Milan, heder det/ Chriftierno 
de Dania. Imidlertid forekommer nu og da, iblant en Deel af de Tyd
ste og Holstenste Documenter, Hans Majestcets Titel med Navnet 
Christian; som er afde Tydste Secretariis og Cancellister/ derey vare 
vante til dette Christiern ; hvilket sidste Hans Majestæt dog selv brugte 
i Similierne under selvsamme Breve, og ligeledes laa ofte hand strev sit 
Navn. I Tydstland, som jeg nys sagde, vidste mand ikke af dette 
Christierns Navn. Og de Oldenborgiste Grcever, hvilke udi gamle 
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Latinste Kreniker, samt i Latinste Breve, ere kaldede CllrMani> (der- 
af findes syv, forend vores Kong Christian i.) have hedet Aarsten, 
eller L.erstett, i deres eget Land. Saaledes breve ogfaa NederSaxer- 
ne ved at kalde vores Heybemeldte Kong Christiern i. Bothonis cwfi- 
Con pilluratum, som Hr. Leibnitz har udgivet, siger, ved det Aar 1460. 
"König Karsten toDennemarchdeHertogh AlffensSüster Sone was." 
Og ved An. 148z. "Jndüssem Jare starffKonigh Karsten to Denne- 
"marcke, und si-n Sone Johanns vart wedder ein Konigh." Adskillige 
Holstenste og andre Neder Saxiste Haandffrevne Kroniker og Aar- 
Beger, i det Kongelige Bibliothek og andensteds, haver Fkeng, nu 
Karsten, nu Werften, nu Lyristiern, til Kong Christierni L Navn; 
men derimod til K. Christierni 11. aldrig uden allene Lhristiern.

Hvad endnu mere er, vil jeg fremfore Hans Maststctts K. Chri- 
stiemiil. egen Frue Dotters, denberomte Hertugindes afLothringen, 
Erempel. Det er bekiamdt, at hun var kaldet i Daaben Christine, efter 
sin Frue-Farmoder, en Chur Saxist Printzesse, og Kong Hanses Dron
ning ; hvorfore hun og retteligen af de fieeste Franste Skribentere kal
des Chriftine de Dannemarc. Men, da hun Udi sin Barndom k0Nt 
med sim Forcrldre udenlands, og, efter sin Frue Moders Dod, r'Ertz- 
Hertuginde Margarete og Enke-Dronningens af Ungarn deres Hoff, 
er hun bleven kaldet Christierne, efter Hendes Hr. Faders Navn. 
Med dette Navn giftede Kcryser Carl hende til Hertug Francifco il 
sfortia af Milan. Egte-Dagterne staae fuldkommeligen indforte i 
Lünigs Codice Diplomático Italia, Tom. III. col. g.?g.ffi under sññdñN Titel t 
«Contraflus matrimonii inter Francifcum li. Sfortiam, Mediolani 
“Ducem, & Chrifliernam, filiam fecundo-genitam Chriftierni, Da- 
«niæ Regis, atque neptem Caroli V. Romanorum Imperatoris, d. IO. 
«Junii 1533.” I samme Document kaldes hun ofte og beständigen 
Chriftierna, samt med den Titel, Infans Daniæ. Ligeledes i hendes 
andet Egtestabs Contract, med Printzen afLothringen, stttttet An. 
1540- den 20. Martii, (hvilket Document Fere Calmer har indfort 
iblant sine Preuves til den LothringsteHistorie, Tomoin.) der heder hun, 
Madame Chriftierne de Dennemarcque, Duchcfle Veufue de Milan, 
niepce de Sa Majeflé Imperiale. Endelige« i den Spiriste Tractat flut« 
tet imellem Kong chriftian 111, og Kcpyser Cari V. à. 1544. heder hun
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Frau Chriftierne Hertzogin zu Lothringen. Efter denne Tiid har hun 
dog selv forandret sit Navn, til Chreftienne og Chriftiana ; som mand 
seerafhendesMedailler, saa og afde Breve, som forekomme hos Cal
mer, dans les Preuves au III. Tome, «dl de Aar I545. 1546.1549.1550. 
hvor hun altid skriver sig Chreftienne ; (og ikke Chriftine, som hun dog 
baade her var navnt, saa og kaldes udi Franste Beger, hvoraf alligevel 
nogle, faasom Laboureur, P. Daniel &c. striver hende Chreftienne, 
ja Scipion du Pleix og Mezeray mere end eet stads Chreftierne.) Hos 
alle Jtalianere, der baade i Latinste og Jtalianste Skrifter tale om 
hende, heder hun Chriftierna : og saaledes kalder ogsaa Thuanus, Bel- 
carius øg siere hende allevegne. Hos Pontum Heuterum in Rebus Au- 
ftriacis, Franc. Haræum in Annalibus Brabantiæ, Og, Ñtjeg stñl forbigañe 
siere, hos den Pfaltziste Raad og Hiftoricum, Hubertum Thomam 
Leodium, ncrvnes hun immerhen Chriftierna. Saa at vores Fonta
nus, i hans iiifioria Geirica, er maastee den eneste Latiner, der bliver ved 
hendes Dobe Navn Chriftina, som hand havde lardt af vore Dam 
ste. Hubertus Thomas, hand som jeg nu ncevnte, fortaller i sin 
XilL Bog, at hand var selv med vaa den Reyse, som hans Herre Chur- 
fyrstFriderjchafPfaltzogChurfyrstindengiorde til Lothringen, forat 
befoge deres FrueSoster Anno 1551. og at Enke-Hertuginden Chri
ftierna havdetvendeDattre, hvorafden aldste hedde Renata, den an
den Chriftierna. ’’Altera Chriftierna, pedibus laborans, quod pluri- 
“mum dolebat, de collo nutricis dependebat.” (pag.275?) Dette siu- 
nes noget ftert og besynderligt. Thi de Lothringste Skribentcre vidne 
alle samtlige, samt andre lrgeledes, at der vare ikkun tre Born udaf 
Hertug Francifci og vores ChriftinX Egtestab, der Faderen dode : og 
den Tiid var Sonnen Printz Carl ikke endnu fuldt tre Aar gammel: 
Renata, som siden blev gift med Hertug Wilhelm af Bayern, var 18. 
Maaneder: og den yngste Dotter, Dorothea, som siden sik Hertug 
Erik den yngre afBrunstig, blev fod tre Maaneder efter sin Hr. Faders 
Dod. Haver da Hubertus Thomas maastee glemt, eller taget feil i 
denne sidstes og yngftes Navn? Jeg mener ney; og at mand bor tanke 
til hans Forfvar, at samme yngste Princesse haver havt tvende Navne, 
og varet kaldet Chriftierna-Dorothea, eller Dorothea Chriftierna, og 
at mand har gandste staffer detene Navn af, da hun siden blev aldere. 
Ved samme Leylighed kandjeg ey forbigaae, gtReusnerus j BaftUc. g»- 
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neal.'fszs. 0g Olivarius Vredius t Genealogia Comitum Flandr. Tab. XX. Dd. 
h aver tilegnet Hertug Francifco og Chriftiernæ Danicæ sex Born, nem« 
lig foruden de trende nu omtalte, endnu to Sonner, Joannem og An
tonium, og een Dotter, Elifabeth, alle tre dode i Vuggen. Jeg tin
ker og at det er gandsseret, og at et Par af dennem har vcrret Tvillin* 
aer ; thi ellers blev sex Born for mange til et Egtessab af knap fire Aar. 
Men hvorfor har Francifcus de Rofieres, Baleicourt, Pere Calmet, 
og andre Lothringer, ikke eengang ncrvnt disse tre ? Jeg svarer, at med 
saa smaae bortdode Born regnes det ikke faa noye i Historier. Vi finde 
Det ligeledes hos vore Dansse Skribentere, hvilke alle samtlige have for- 
glemt, eller og ikke vidst at mcrlde noget om tvende af Kong Hanses 
Born, som dode i deres Barndom. See Spahtin. in vm$ ai^uot Eie- 
êlorum Saxon, ap. Mencken. Scriptor, Germ. Tom, 2. col.noi.

Jeg maae fremdeles blive ved Navnet Christiern og Christierna, 
og tilfoye denne Observation, at ved denne vores Dansse Princesse, er 
samme Navn, eller dets tilforne allene her i Norden brugelige Form, 
bleven til Udenlandsse fortplantet, og er kommen i Brug, ikke allene i 
Lothringen, men endogsaa i Italien. Thi forft blev hendes Sonne« 
Dotter, Princesskn af Lothringen, der blev Anno 1589. giftet med 
GroßHertug Ferdinando i.afToscana, kaldet i Italien Christierna; 

. omendssiont hun ved det Fransse Hof, hvor hun blev opfodt hos Dron
ning Catherinede.Medicis, hedde Christine, ligesom ogsaa i de fieeste 
Genealogisse Skrifter. Men Jofephus Ripamonrius in Ilifloria Medio- 
lanenfilib.25. Cæfar Campana in Hijloria Philippi II. R. Hifp, Tom.I.lib.f. 
ThuanusHiftoriar. lib. 93- 94 javel flere, navne hende Chriftier- 
nam Lotharingicam. Efter hende lod siden Kong Henrich IV. i Fran- 
kerige opkalde sin anden Princesse Dotter, som blev fod An. 1606., da 
hand indbod Hoybemeldte Groß Hertuginde til Fadder ; som mand 
finder hos de Fransse Historie Skrivere. Og er hun den Chriftme de 
France, som siden blev Hertuginde i Savoyen, og maatte meget lide 
og giennemgaae under Kong Ludvigs XIII. og Cardinal Richelieus Re« 
gimente. Altsaa deriverer sig denne Princesses Navn ogsaa fra vores 
Chriftine de Dannemarc. Og hun kaldes ide Engelsse Fuldmagter, da 
der blev negocieret om Giftermaal imellem den Engelsse Printz Carl 
og hende, An. 1614. og 1616. Chriftiana, fecunda filia Francia?. Vid.
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Ryîtiê^KXVl. p. 7697788. Græve Patnus af Salm, StatsMini- 
ster og Ober Cammerherrehos Hertug Carl Ill. afLothringen, nævnte 
og sin Dotter, efter Enke-Hertuginden, sin Herres Frue-Moder, chre- 
ftienne ; hun som An. 1571. blev fod, og An. 1597. med det Navn 
chreftienne i EgtePagten, blev gift medHoybemeldte Hertugs yngste 
Son, Græve Franeifco nfVaudemont, og var Moder til dennavm 
kundige og urolige Hertug Carl IV. Meget længe for de Tider, maa- 
ffee over zo. Aar tilforne, havde Græv Maximiiianus Stampa, vores 
chriftiernæ Danicæ Hofmester medens hun var i Milan, kaldet sin 
Son efter hende chriftiernum. Fra hvilken Son dette Navn er stædse 
hen forbleven udi samme Familie, som endnu florerer i det Milanesiffe. 
Cardinal Stampa, Ertz Biffop i Milan, som nu for faae Aar siden er 
dod, hans Fader hedde Chriftiernus Stampa, Græve ílfMonte-Caftel
lo. Den Kceyserlige General Feldt-Toygmester, som maaffee er end
nu iLive, og er bemeldte Cardinals Broder, har det samme Navn, 
Gr KV Chriftiernus de Stampa, ogblev An. 1739. af Kæysek Carl VI. 
giort til Ridder afdet Gyldent Flysi. Hvo vil tvivle paa, at det fra 
denne saa anseelige Familie jo er ogsaa kommen til mange andre ringere? 
Og saasom det er Skik i alle Lande, at store Folkes Dobe Navne opta
ges afde mindre, i scrr hos deres Vasaller, Undersaatter og Tienere, 
saa kandmaaffeey være langt fra, at nu i denne Dag findes snart lige 
saa mange i Lombardien afdette Chttstrerm Navn, som nu omstun
der hos os : thi her har de t paa mange Stæder maattet giore Plads for 
Christians. Endnu et Exempel af en anden Ztaliænff Familie : Der 
forekommer udi forrige Seculo i bemeldte Lombardien tvende Herrer, 
med det Navn Chriftiernus de Gonzaga, en Farfader og en Sonne- 
Son. Drn forste afdrsie var opnævnt efter vores Chriftierna Danica, 
Dertil gaves saadan Anledning : Hans Fader, Ferdinandus Gonzaga, 
afde gamle Mantuanffe Marggrævers Afkom, og afden Branche, som 
besidder Det Fyrstendom Caftiglione, med det Herffab Soiferini&c. 
havde været længe i Spanien, i Kong Philippi 11. Tienesie, og der gif
tet sig med Donna Martha Tana ySantená, Dronning Ifabellæ Favo
rite, med hvilken hand havde otte Born, hvoraf chriftiernus var det 
syvende. Thi da Ferdinandus var afKæyser Rudolfo 11. giort kil Rigs- 
Fyrfte, og havde begivet sig fra Spanien hiem til sit Herffab i Jta- 
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lien/ circa An. 1579. var Enke- Hertuginden af Lothringen/ chn- 
ftierne deBannemarc, kommen der i Landene flt boe, PÑÑ sit Livge- 
ding i det Milanesiste/ som efter hendes forste Egtestab med Francifco 
Sfortia var hende stcrdse blevet forbeholden/ og hun holdte sit Hof iden 
Stad Tortone. Her var hun i den storsie Anseelse/ formedelst hen
des hoye Byrd/ Forvandt- og Svogerskab med de allerstorste Regen« 
tere i Verden/ samt hendes egne vidtberomte Dyder og Fortienester; 

- og blev opvartet af alt hvad stort var deromkring-boende. Hun blev 
da jcrvnligen befogt flfMartha Tana og Ferdinando Gorizaga : Og der« 
af er det da ffeet/ at Martha har kaldet een af sine Sonner/ som end
nu i Erke-Hertugindens levende Live er fod/ efter hendes Navn chri- 
itiernum. Hvorlamge denne Chriftiernus har levet/ er mig ey be
vidst; Men An. 1622. var hand endnu tih og da vel maaffee 40. Aar 
gammel/ meer eller mindre. Thi udi Ltmigs Mee Diplomático italic 
Tom. II. col. dominum, XL stñüer kt Document, som hedet/ Ferdinand!
11. Imp. Rom. Confirmat» Transa&ionis inter Principem Chriftier- 
num de Gonzaga, Dominum Sulferini, ex una, ac illius fubditos & 
Communitatem Sulferini, ex altera parte, initie d, d. 29. Januarii 
Anno 1622. Samme Chriftierni eeneste Son Carolus haver ogsaa 
havt en Son/ ved Chriftiernus, som var af hans syv Born det 
siette/ og har levet endnu An. 1705. ugift. Slige smaae Obfervatio- 
ner, udi fremmede og os her til Lands uvedkommende Genealogier 
kunde vel af mange holdes for heel unyttige ; Og mand kunde undre 
sig paa/ hvorfore jeg vil iblant bemoye mig dermed/ og ode nogen Tiid 
derpaa. Men jeg kand svare/ at just denne Obfervation om bemeldte 
GonzaZiffe Familie nytter alligevel til noget. Nemlig den nytter til 
at overbevise enhver/ fom laser diste mine Blade/ hvor vanskeligt et 
Studium Historierne og Genealogierne ere; og den kand tiene til at 
rette et heelt Dosin Feyl og Mangler udi een eeneste/ og endda heel kort 
Tabelle af Hübners, som er i hans forste Tomo (edit. an. 1737.) den 
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ziode. Jeg stalUm jeg sagde, allene til en Preve,) Holde mit 

Ord, med at rette etVosin Feyl og derover: (i) Hübner veed flet 
ikke, hvem Ferdinandi Gonzagæ Gemahlinde har vceret, eller hv^d 
Navn hun havde: Jeg har nn sagt, at det var en Spanst Dame, 
og ncrvnk hende ved Navn ; Jeg kunde og sige nuere om hendes Her
komst og Stegt, om fornoden giordes. (2) Veed Hübner ikke, naar 
samme Ferdinandus er blkven gift: og dette kand jeg sige, ak vcere 
steet just t Aarek 1566. (3) Veed hand intet, naar Ferdinandus er 
dod, men fletter allene, at hand var i Spanst Lienesie An. 1579. 
Og jeg lceggcr dette til, at hand dode udi sit Herstab i Italien Anno 
1586. (4) Giver hand hannem ikkun fire Sonner, og ingen Dot« 
tre: Og jeg kand opregne med Vished, og ncevne ved Navn, om be- 
hovedes, fi)v Sonner, og een Dotter. (5) Kalder Hand den sierde, 
og hos sig den yngste, afSonnerne, Chriitianum ; Men hand hed
de, som jeg har sagt, chriftiernus, og var den ncest yngste eller siet
te Son, men det syvende Barn. (6) Siger hand, at Carolus Gon
zaga, som var Chriftierni Son, succederede i det Fyrstendom Ca- 
ftigiione, in Anno 1675. efterat den celdere Linie var uddoet: Men 
dette steede ikke forend 1677. (7) Veed hand intet om den sidstbe- 
ncevnte Caroli Egttstab, med hvem det har vceret: Og hende maae 
mand vide, at have vceret ifabella Grcev Lætii Martmengi Dotter * 
Hun levede endnu Anno 1705. og var da ved 90. Aar gammel, (g) 
Opregner hand fem Born af bemceldte Carolo, og fletter dem der
foruden i en gandste urigtig Orden: Men disse vare syv tttfammen, 
og den'blant var Aloisia, som blev gift med Marchefe de Malafpina, og 
som Hübner gior til den yngste, det allerceldste Barn af dem alle syv; 
ey at tale om de andres Urigtighed. Alt dette kunde den gode Mand 
ligesaavel have obierveret og rettet, fom jeg, naar hand ikkuns vilde 
have taget sig den samme Umage. Hand vidste jo, og har selv anfort, 
at den celdste af Ferdinand! Gonzagæ Sonner, og den nu omtalte
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Chriftierni Brodér, var B. Aloyfius Gonzaga. Altsaa kunde hand * 
have flaget efter i A&is San&orutn, ad diem XXL Junii, hvor be
meldte Helgens Historik staaex vidtloftigen indfort, (og denne l'omus 
er jo trykt Anno 1707, hele tredive Aar forend den her omtalte Edi
tion af Hübners Tabeller.) Der kunde hand have fundet alt hvad 
jeg nu har sagt, og som den flittige Jesuit, Conrados janningus» 

havde deels selv ved sin Udreyse til Italien, deels ved Correspondence 
sänket tilsammen, for at kunde strive B. AloyfiiVitam med nogen fuld
kommen AccuratelTe. At have folget andre, deringen bedre Genea
logie af denne Gonzagiste Branche have meddeelt, bliver ingen .lov
lig Undskyldning: helst det heder om dette flags Videnffab, som om 
andre flere : Supervacuus foret in ftudiis longior labor, fi nihil lice
ret melius invenire praeteritis, Men jeg maae fare fort, og opfylde 
mit Tal : Hübner siger (9) at B. Aloyfius er dod An. 1592. som 
ey er ret; Thi det var Aaret for, 1591. in junio, udi hans Alders 24. 
Aar. (10.) Siger hand, at famme B. Aloyfius blev canoniferet 
Anno 1621. Men den Tiid blev hand ikkun beafifiæret, fom er en 
stor Forstå Med Canonisation pleye Paverne ikke altid at gaae faa 
hastigen til Verk: Og Jesuiterne kunde hverken ved andre Middel, ey 
heller med Kceyserens og mange fleres Recommendationer, formaae 
enten Gregorium XV. Urbanum Vill. eller de efterfolgende Paver 
dertil. De maatte have Taalmodighed, og bie endnu over et heelt 

hundrede Aar, inden deres Beatus Aloyfius blev ret Santo, Det 
steede da endelige« nu for en Snees Aar siden, at Pave Benedito 
Xlll. canoniferebC Aloyfium Gonzagam, nemlig An. 1726. den Zl. 
Decembr. hvorom den dertil horende Bulla eller Conítitution findes 
t Bullarii Romani Continuât, P, IV. UNdtt bklMldtk Aar, pag.272.feqq. og

er
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u ellers noksom bekiandt af de offentlige Tidender. (II.) Haver 
Hübner ingen Born givet Rudolpho Gonzagæ, (den nast-aldste af 
Chriftierni Bredre,) af det Egteskab med Helena Alipranda, fom 
bleve gifte tilsammen An. 1588. Og de efterlade stg dog sire Dottre, 
Hvorafdenenedode et Barn, men de andre trende, Cynthia, Olym
pia, og Gridonia, levede enhver over sine 50. Aar/ som hellige Jom
fruer/ og ere/ den Dag i Dag er/ udi stor Veneration der i Landene. 

(12.) Frandfco Gonzagæ giver hand ikkun tre Born: Dog hand hav
de otte- Thi Polyxena/ Aloyfia, og Martha, som blkve Nonnev/ 
Veed hand intet af; og ey heller af Maria, og Ludovico Antonio, 
hvilke tvende dode i Barndommen. (13.) Den Fyrstindes NavN/ 
som Ludovicus, sidstbemeldte Francifci SvN/ havde tilEgtt/ er ham 
ubekicendt : Hun hedde Laura de Bofco. (14.) Johannam, Fran
cifci Dotter/ gifter hand allene eengang / med Grav Martinitz, og 
malder intet om hendes andet Egteffab/ med Grav Zappata. Jeg 

kunde opregne mere/ men er nu trat deraf.

Jeg tilstaaer gierne / at flige Jtaliansse Genealogier hore ikke 

til os Dansse at bryde vore Hoveder med/ og at spilde vores Tud paa/ 
ligesom Jtalianerne agte vel endnu mindre om vores. Ingen har 
heller behov at paaminde mig om dette, som jeg noksom ffionner paa 
desforuden/ ogveed at bebreyde mig selv. Men maae her og tillades 
mig at giere eet Spsrsmaal: Hvem har bedet dem at befatte sig med 

Genealogier, Jtaliansse eller andre / der ikke kunde eller ville giere 
sig vedberlig Umage dermed/ og behandle dem flittiger? Jeg lader 
Hübner ellers gierne beholde den 2Ere og Roes/ som ham tilkom
mer/ ogholderhans Genealogisse Tabeller for et nyttigt oggotVech 

M som 



90 H. 6. Omdet Navn Mristiem.  

som og ikke kand undvcrres, faa lcenge mand intet bedre haver, og 
som jeg selv jcevnligen maae tage i Haanden. Men Cakpinus var 
ogsaa i gamle Dage et nyttigt og got Lexicon^ for dem som intet 
bedre havde. Derfor bliver vel og ikke nogen faa ubillig, at regne 
mig til vcrrste, det jeg viser Mangler og Ufuldkommenheder udi be
meldte Hübners Verk/ ynffende at det Tiid ester anden maatte vor
de rcttct/ forbedret, og sås i en mere brugbar, tilforladelig og 
efterretlig Stand. Endelige« var vel aldrig kommet mig i Sinde, 
denne Critique og Anmærkning over samme Tabeller at scette paa 
Papir, hvis ikke nu saadan Leylighed havde frembuddet sig selv, ved 
at tale om Kong Lhristrems Navn. Jeg haver da sagte kundet 
profitere deraf, ved fligt Exempel, end ogsaa langt borte og fra Ita
lien hentet, til blot at overbevise dennem, der lcegge Vind paa Hi
storier og Genealogier, hvor moysomt et Verk saadant Studium er, 
(som maaffee mange ere anderledes om indbildede,) ja hvor stor For- 

raad af gode og kostbare Beger, og hvor megen Tiid og kicrdsomme- 
ligt Arbeide dertil maae bruges og anvendes: Udaf hvilke Ting naar- 

somhelst nogen, ja ikkun een af Delene fattes, foder mand 
som oftest blinde og ufuldkomne Fostere.
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